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V O O R Z I T T E R  V A N  D E  V R I E N D E N  A A N  H E T  W O O R D 
 
Met enige trots heeft onze stichting op 6 maart jl het 
museum een werk van Jan Heesters aangeboden. Het lag 
in de bedoeling om dit schilderij later dit jaar aan te 
bieden maar het unieke weerbeeld van begin maart paste 
perfect bij het prachtige sneeuwlandschap dat dit 
schilderij laat zien. U herinnert zich ongetwijfeld de 
wijn-actie “Het Jan Heestershuis drinkt mee” die onze 
stichting eind 2004 organiseerde! Welnu, het resultaat 
stelde ons in staat dit schilderij van een particulier te 
kopen en wij willen u hartelijk bedanken voor uw 
spontane deelname aan deze actie. De wijn was perfect, 
de actie liep perfect en last but not least is de 
museumcollectie uitgebreid met een perfect schilderij. 
Op dit moment wordt dit werk geëxposeerd in het 
museum en wij raden u aan om even een kijkje te 
nemen. U kunt tegelijkertijd een blik werpen op de 
maquette van ons museum na de uitbouw in 2006. 

Onze stichting werkt op dit moment ijverig mee aan het 
“rond krijgen” van het financiële plaatje voor de 
uitbouw. Dat wil zeggen dat we een aantal acties zullen 
organiseren die moeten leiden tot de aankoop van de 
inrichting van de uitbouw, zoals meubilair, verlichting 
en een geluidsinstallatie. Wij doen dus wederom een 
beroep op u om positief te reageren op onze aanbie-
dingen. Van onze kant zullen wij natuurlijk ook het 
bedrijfsleven in Schijndel benaderen en wij hopen 
zodoende uiteindelijk gezamenlijk deze wensen te 
realiseren. Het spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte 
houden over onze activiteiten. 
Wij zijn in de absolute overtuiging dat de dag zal komen 
dat wij het glas heffen op een prachtig uitgebouwd Jan 
Heesterhuis. 

Ron Stroomer, voorzitter 

 
 

 

V R I E N D E N  V A N  H E E S T E R S  A A N  H E T  W O O R D

Jan Heesters’ vriend Frans van de Ven 
Jan Heesters was een eenvoudig gebleven, bescheiden 
en beschouwende man al had hij nog zoveel gereisd en 
vele, verre vrienden gemaakt. Jan had in zijn jonge jaren 
een luxe, zorgeloos leven geleid: zijn ouders stonden 
hem alles toe. Dat leventje zette hij voort met zijn lieve 
zus Marie, nadat zijn vader in 1933 was gestorven.  
Aan het woord is Frans van de Ven uit Berlicum, voor-
malig bibliothecaris van het Brabants Genootschap en 
beheerder van het Prentenkabinet. Als zodanig heeft hij 
in de jaren zestig met Jan contact gezocht en diverse 
etsen van diens hand voor het Genootschap aangekocht. 
De contacten groeiden uit tot een vriendschap, het klikte 
tussen hen. Wat ook meespeelde was het gegeven dat 
beiden een wagenmaker als vader hadden. Frans is 
historicus en was lange tijd docent in ’s-Hertogenbosch. 
Hij herinnert zich dat Jan een vlag ontwierp ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. 
Janslyceum. Van de Ven heeft meermalen over Heesters 
geschreven, o.a. in het tijdschrift Brabantia, bijvoorbeeld 
bij gelegenheid van Jans tachtigste verjaardag in 1973. 
Hij schrijft dan: “De stillevens en landschappen van 

Heesters bezitten poëzie en intimiteit. Er is geen jacht op 
effecten.”  
Ze kennen elkaar ook van de Berne-kring, waar ze 
beiden lid van waren. Jan had veel contact met baron 
Van den Bogaerde van het Heeswijks kasteel, dat hij 
meermalen met tuin, pauwen enz. heeft geschilderd. Van 
de Ven bezit een doek van Heesters van een interieur 
van het kasteel. Jan onderhield ook contacten met niet-
katholieken, hij was geen man van verzuiling maar al 
heel vroeg oecumenisch ingesteld. Hoewel principieel 
katholiek, ging hij zijn eigen weg. Hij had oog voor 
mensen in nood, zoals in de oorlog duidelijk bleek. 
Verder hield hij van kwaliteit, of het nu om tekenpapier 
ging of lijsten voor zijn werk. 
 
Maria Heesters – van Eerd 
Later belde Maria elk jaar: “Jan is jarig en we 
verwachten jullie.” Alleen op Jans verjaardag werd het 
prachtige perzisch tapijt van topkwaliteit uitgerold, want 
ze was bang voor slijtage. Maria heeft veel van Jan 
geleerd en is in zijn milieu gegroeid, aldus Frans. Ze 
nam het heft in handen, was vinnig en vaak aan het 
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woord. Jan was minder spraakzaam, had humor en kon 
relativeren. Maria had ook savoir vivre en was heel goed 
voor Jan. Soms riep ze uit: “Jan is te goed voor deze 
wereld!”  
In de jaren dertig had Heesters kennis gemaakt met de 
grote Vlaamse schilder Constant Permeke. Volgens 
Frans is Permeke wel eens bij Jan op bezoek geweest. 
Jan bezat ook een werk van deze Vlaamse expressionist, 
dat in de slaapkamer boven het enorme bed hing. 
In 1975 ontvingen Frans en zijn eveneens kunstmin-
nende vrouw een kaart van de Heesters vanuit Parijs. Jan 
werkte en las er en bezocht exposities van Corot, 
Matisse en Max Ernst. Soms bleven ze uit angst voor 
rovers in de auto overnachten. In Rome had men eens 
geprobeerd Maria van haar tasje te beroven, maar ze had 
vastgehouden, was over straat gesleurd, - het tasje had 

ze gered; haar gezicht had er flinke schaafwonden bij 
opgelopen! Het tekent haar vastberaden karakter. 
Jans pensioen was niet goed geregeld omdat Beekvliet, 
waar hij nog een paar jaar voor zijn afscheid een aantal 
lessen had gegeven, als niet erkende school nog geen 
pensioenafdracht kende. OMO Tilburg heeft dat later 
enigszins gecompenseerd. 
Als ik Frans en zijn vrouw bedank voor de genoten 
gastvrijheid, krijg ik een catalogus mee: “125 jaar 
Bossche kunst”, horend bij een expositie die Frans mede 
had ingericht in 1974 en waarbij ook Jan Heesters met 
drie werken was vertegenwoordigd. 

Jan Geerts 
 
 

 
 

 

A G E N D A
 
Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276 
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel 
openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 13.00 uur - 17.00 uur. 
 6 maart - 29 mei binnententoonstelling: eigentijds 

expressionisme, werken van Carla Lücht – van der 
Voorn 

 Tot en met 29 mei in de beeldentuin non-figuratieve 
sculpturen van Huub Mintjes. 

 Maandag 23 mei lezing in het Architectenkerkje, 
reserveer die datum! Beelden in de openbare ruimte 
van Schijndel worden door een deskundige onder de 
loep genomen. U krijgt nader bericht. 

 

 

H E E S T E R S   L E E N T  Z I J N  A U T O  A A N   S T A F L I D   P R I N S   B E R N H A R D 
 
In 1932 kocht Jan Heesters zijn rijdend atelier: een 
Mercedes Benz 200. Zo kreeg hij een grotere 
actieradius, kon hij meer op locatie gaan werken en 
maakte hij vele vrienden in Nederland en 
Vlaanderen. In de oorlog moest hij zijn wagen met 
hand en tand verdedigen. Een tijdlang stond zijn 
zwarte automobiel op houten klossen in een 
afgegrendelde garage en vlak na de bevrijding leende 
hij hem uit aan een zoon van zijn vriend Siedenburg 
om vordering te voorkomen. Deze zoon Hein liet hem 
in militaire kleuren spuiten want als hoge 
veiligheidsofficier behoorde hij tot de staf van het 
hoofd der Binnenlandse Strijdkrachten: Prins 
Bernhard. Het zou nog leiden tot boze brieven over 
en weer. Later werd Hein Siedenburg directeur van 
het Prins Bernhardfonds en was hij geldschieter voor 
de arme, maar feestende artistieke bohemiens in de 
Gooise villa Jagtlust van Fritzi Harmsen van Beek en 
Remco Campert: dat had een speciale reden. 
 
Heesters geeft Joop Siedenburg een lift   
Tegen de zin van zijn vader Dorus, die hem een goed 
paard adviseerde, kocht Jan in 1932 zijn Mercedes Benz 
200, die hij decennialang trouw zou blijven. In die jaren 
was het bezit van een automobiel nog uitzonderlijk, 
maar Jan kon hem handig inzetten om op verafgelegen 
rustieke plekjes te schilderen. Bovendien leverde de 

wagen hem tal van nieuwe, belangrijke contacten en 
vrienden op. Onder deze nieuwe vrienden was Joop 
Siedenburg niet de geringste. Jan ontmoette hem in 1935 
in het Belgische Mol tijdens een Jacob Smits-herdenking 
en bood hem een lift naar huis aan. Siedenburg runde in 
die tijd de bekende kunsthandel Buffa in Amsterdam. 
Natuurlijk liet Jan hem zijn werk zien,- Siedenburg was 
er volgens Jan ‘lyrisch’ over. Dit vormde het begin van 
een jarenlange vriendschap tussen de schilder en zus 
Marie enerzijds en de kunsthandelaar en zijn vrouw 
Josine anderzijds. Jan zou later bij Buffa een solo-
tentoonstelling krijgen. Als voormalig redacteur van 
diverse bladen was Siedenburg een vlot en geestig 
pennevoerder. Uit zijn geschriften en correspondentie 
komt een humoristische en charmante man naar voren, 
die met Heesters meeleefde, zoals bij het onverwachte 
overlijden van Marie in 1943. 
 
Zoon Hein Siedenburg  
Joop Siedenburg was in 1906 gehuwd en daarna vanuit 
Amsterdam naar het schildersdorp Laren getrokken. Er 
werden twee kinderen geboren uit het huwelijk: dochter 
Hetty en zoon Hein. In de jaren dertig staat Hein zijn 
vader inmiddels terzijde bij het beheer van de 
kunsthandel in de Kalverstraat. Hier raakt Hein bevriend 
met de kunstenares Freddie Langeler als zij in 1937 bij 
Buffa exposeert. Zij was de vrouw van Ilco ten 
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Harmesen van der Beek de schepper van Tiels Flipje. 
Hein is een knappe, optimistische man met gevoel voor 
humor, hetgeen Freddie niet onberoerd laat. Er ontstaat 
een innige, langdurige vriendschap tussen Hein en 
Freddie.  
Hein zal later op de Dam werken van Piet Mondriaan uit 
het bezit van zijn vader verkopen, die in het begin van 
de twintigste eeuw bevriend was met deze later 
wereldberoemd geworden schilder. De Mondriaans 
leveren Hein dan echter op de Dam niet meer dan 25 
gulden per stuk op! Eind jaren dertig zijn de 
Siedenburgs regelmatig te gast in de Pompstraat, waar 
ze blijkens een latere brief van Hein steeds gastvrij 
worden ontvangen. Vlak voor het uitbreken van de 
oorlog ligt Hein ‘als landverdediger ergens in Nederland 
aan de grenzen met kanonnen’, schrijft Joop op 21 maart 
1940 aan Jan en Marie. Later probeert Hein als zgn. 
Engelandvaarder via België, Frankrijk en Spanje naar 
Londen te komen. Nadat hij in Frankrijk is opgepakt en 
een tijdlang gevangen heeft gezeten, weet hij te 
ontsnappen en na een moeilijke overtocht over de 
Pyreneeën in Spanje te belanden. 
Hij weet Londen te bereiken en wordt ingezet als lid van 
de geheime dienst van de daar verblijvende Nederlandse 
regering in ballingschap. Hij werkt zich op tot staflid 
van Prins Bernhard, die het verzet tegen de Duitsers 
vanuit Londen stimuleert. 
 
Het zuiden bevrijd, Heesters leent zijn auto aan Hein  
Om inbeslagname door de roofzuchtige Duitsers te 
voorkomen had Jan zijn auto op houten klossen gezet in 
een hermetisch gesloten garage. Een keer, tijdens de 
granaatweken najaar 1944, was hij hem toch nog bijna 
kwijt geraakt toen een Duitse soldaat de wagen kwam 
vorderen. Jan kon echter erger voorkomen door de 
individueel optredende militair mee te nemen naar de 
Duitse commandant in de villa van Jansen.  
Het moet vlak na de bevrijding van Schijndel zijn 
geweest (dus oktober/november 1944) dat Jan het op een 

accoordje gooide met Hein Siedenburg omtrent zijn 
geliefde wagen. Hein zou de auto gaan gebruiken zolang 
het gevaar van vordering door het Militair Gezag niet 
was geweken. Hein zou de auto onderhouden en zelf de 
kosten daarvan dragen. Door het lange tijd stilstaan in de 
oorlog moest Hein diverse onderdelen van de Mercedes 
laten vervangen. en de auto in militaire kleuren laten 
spuiten want Hein behoorde als veiligheidsofficier tot de 
strijdkrachten. De kosten liepen op tot meer dan 500 
gulden, veel voor slechts een half jaar rijden, want Hein 
reed tot juni 1945 in Jans wagen, toen heel Nederland 
bevrijd was. Als staflid volgde Hein het spoor van prins 
Bernhard, die zijn hoofdkwartier o.a. in Antwerpen, 
Breda en Apeldoorn opsloeg. In de laatste stad in paleis 
’t Loo, overigens tot later ongenoegen van koningin 
Wilhelmina. Wellicht heeft Hein de prins nog eens een 
lift gegeven in de wagen van Heesters, wie weet! Per 
slot van rekening was Hein hoofdofficier van het Bureau 
Nationale Veiligheid, de voorloper van de BVD en de 
huidige AIVD. 
 
Hein brengt Mercedes terug: perikelen  
Medio december 1946, als Nederland al ruim een half 
jaar bevrijd is, rijdt Hein de Mercedes van Jan vanuit het 
noorden via Zaltbommel terug naar Schijndel. De 
militaire kleuren zijn weg: hij heeft de wagen helemaal 
grijs laten spuiten. Sinds juni had hij hem niet meer 
gebruikt: waarschijnlijk stond een beter exemplaar tot 
zijn beschikking. “Ik vertelde je vrouw dat ie na 
Zaltbommel miserabel was gaan lopen en dat ik meende, 
dat een lager was verbrand.” schrijft Hein in april 1946 
aan Jan. Pas enkele maanden na het terugbezorgen had 
Jan Hein schriftelijk verweten hem op kosten te hebben 
gejaagd, o.a. omdat de auto zwart moest worden 
gespoten. In genoemde brief reageert Hein hierop 
enigszins verbitterd en pareert daarin puntsgewijs de 
door Jan gemaakte verwijten.  

 

 
Beste Jan, Wel bedankt voor je vriendelijke wenschen die in een ietwat verrassende vorm waren vervat. Ik zal hieronder de autokwestie in paragrafen 
verdeelen, zoodat je iets zwart op wit hebt wanneer je verdere actie wilt nemen. (brief van Hein aan Jan, 7 april 1946) 
 
Het kwam er kortweg op neer dat Heesters niet mocht 
klagen want Hein had vele kosten voor ‘jouw niet zoo 
jonge wagentje’ gedragen. Bovendien zou Jan in geval 
van vordering slechts 25 % van de cataloguswaarde 
hebben ontvangen. Hein besluit zijn lange brief met een 
enigszins gecamoufleerde beschuldiging: “Indien ik niet 

wist, hoe gastvrij en goed je altijd bent geweest voor 
mijn ouders en Hetty, zou ik je dit geval zeer kwalijk 
nemen.”  
Waarschijnlijk was de kous daar niet mee af, maar hoe 
de kwestie is afgelopen is onbekend. 
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Wel weten we dat de auto het daarna nog vaak heeft 
laten afweten en dat Jan het jaar daarop, op 28 oktober 
1947, “een brief naar Hein S.” heeft geschreven. Een 
paar weken later noteert Maria: “Dinsdag kwam in ons 
bezit een brief van Hein S.” Helaas zijn deze brieven 
niet in het museum aanwezig. Op 21 november 
daaropvolgend gaan Jan en Maria met de trein naar 
Amsterdam om de tweede verjaardag van hun huwelijk 
te vieren. Maria noteert: “eerst naar de Mercedesgarage 
voor de auto.” Mogelijk hadden ze met Hein een 
compromis bereikt. 
Overigens had Heins moeder, Josine, dat voorjaar twee-
maal een bezoek gebracht aan de Heesters, en wel op 26 
Maart, vlak na de lange, harde winter en op 20 juni. 
Telkens had ze in op Pompstraat 17 overnacht en was ze 
daags daarna door Jan en Maria naar het station in Den 
Bosch gebracht.  
In 1977 haalt Heesters zoals bekend allerlei herin-
neringen op in zijn gesprekken met Carel Swinkels. 
Daarbij doet hij een in dit verband merkwaardige 
uitspraak over zijn Mercedes. Hij beweert de auto pas in 
1952 teruggekregen te hebben, nadat deze een tijdlang 
gevorderd was geweest door het Militair Gezag, dat 
“hier nog een tijdlang gewoed heeft.” Jan moet zich 
hierbij sterk vergist hebben, tenzij hij bewust een 
rookgordijn heeft willen optrekken voor zijn uitlening 
aan Hein Siedenburg. 
 
Hein en Fritzi   
Na de oorlog heeft Hein nog een belangrijke rol 
gespeeld in het culturele leven van Nederland. In 1954 
werd het Prins Bernhard cultuurfonds opgericht en Hein 
Siedenburg tot directeur benoemd. Als zodanig heeft hij 

lange tijd aan de touwtjes van vele cultuursubsidies 
getrokken en met vele kunstenaars en instanties contact 
gehad. 
In 1948 overlijdt zijn goede vriendin Freddie ten 
Harmsen van der Beek - Langeler na een kort ziekbed. 
Vlak voor haar dood belooft hij haar goed voor haar 
twee kinderen, Fritzi en Hein, te zorgen. In 1954 sterft 
ook hun vader Eelco, de tekenaar van Tiels Flipje. Een 
paar jaar later woont Fritzi, berooid en wel, met haar 
zoontje Gilles op Jagtlust, een Larense villa. Op een 
boekenbal ontmoet ze Remco Campert en die trekt 
dezelfde nacht nog bij haar in. In het kielzog van 
Campert worden vele kunstenaars, zoals Gerard Reve, 
naar Jagtlust gezogen: van Fritzi kan en mag alles. 
Hoewel de financiële situatie dat totaal niet toelaat, is 
het elke dag feest op Jagtlust. Het is ‘oom Hein’ die als 
mecenas in de bres springt voor zijn beschermeling 
Fritzi. Bijna wekelijks verschijnt hij op de vrijgevochten 
villa om met geld, kolen en opdrachten de reddende 
engel te spelen. 
Vele jaren later, in 1971, is het wederom Hein die voor 
Fritzi, inmiddels een roemruchte dichteres, opkomt, als 
ze Jagtlust uiteindelijk moet verlaten. Hij koopt met 
geldelijke steun van o.a. Gerard Reve, Judith Herzberg 
en Thomas Rap een huisje voor haar in het Groningse 
dorpje Garnwerd. Daar woont de inmiddels 
ongenaakbare Fritzi nu al ruim dertig jaar. Annejet van 
der Zijl, schrijfster van Anna en Sonny Boy, heeft de 
geschiedenis van de villa en haar bewoners verhaald in 
het fraai geschreven Jagtlust, waaraan ik deze gegevens 
ontleen. 

 Jan Geerts

 

U I T  H E T  E I G E N  B E Z I T  V A N  H E T  M U S E U M:  K R U I S B E E L D 
 
Kruis  
Het kruis als eenvoudig teken komt in veel culturen 
voor. Al op het eerste gezicht ziet men de overeenkomst 
met een mensengedaante met uitgestrekte armen. Met de 
cirkel is het kruis te herkennen in het grondplan van de 
oudste kerken. In veel culturen zijn afbeeldingen van de 
wereld kruisvormig opgebouwd. Ook het bijbelse 
paradijs wordt met de vier rivieren die daar ontspringen 
zo voorgesteld. Het kruis verdeelt de oppervlakte dan in 
vier gelijke quadranten. Zo is ook de ideale Romeinse 
stad ingericht met in elke wijk rechte, kruisende straten 
zodat de wind er goed door kan blazen en er een goede 
ventilatie is. Oude steden zijn ook in latere tijden nog 
verdeeld in echte kwartieren. In de Middeleeuwen zijn 
wereldkaarten nog vaak in de vorm van een kruis 
getekend met Jeruzalem als middelpunt. 
 
Kruisiging  
Er is een apocrief overgeleverd verhaal, dit heet het 
Adamsboek. Noach beveelt hierin zijn zoon Sem en zijn 

kleinzoon Melchisedek, om onder geleide van een engel, 
het gebeente van de eerste mens vanuit een grot over te 
brengen naar het middelpunt van de aarde. Op die plaats 
zal de verlossing worden volbracht. Toen ze bij 
Golgotha kwamen, opende de aarde zich in de vorm van 
een kruis en Sem en Melchisedek legden het lijk van 
Adam erin. En ze noemden deze plaats schedelplaats 
omdat het hoofd van de hele mensheid erin werd gelegd. 
Op middeleeuwse schilderijen van de kruisiging is vaak 
aan de voet van het kruis van Christus de schedel van de 
oervader Adam te zien. 
 
Symbool  
Het kruis als symbool in het Christendom heeft 
betrekking op het werktuig dat werd gebruikt bij de 
terechtstelling van Jezus. Omdat men zo’n terecht-
stelling nogal smadelijk werd gevonden, heeft men het 
kruis in Europa slechts aarzelend geaccepteerd. 
(gevoelsmatig te vergelijken met de galg). Pas in de 
Romaanse tijd werd het kruis erkend als symbool voor 
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de triomf over de dood. Kruisen in andere culturen 
werden door Christenen vaak ten onrechte opgevat als 
blijk dat er al eerder missionarissen waren geweest. 
Meestal is bij een crucifix het hoofd van Christus naar 
de rechter zijde gedraaid, vanuit Christus gezien, ten 
teken dat Jezus dood en in de hemel is. 
 
Rechts en links 
De obsessie voor woorden en de symboliek ervan in het 
Hebreeuws zijn bekend; rechts en links zijn samen één 
maar ook tegenpolen. Van de twee zijden gaat de 
rechterzijde meestal door voor de betere positie. Rechts 
is de kant van het goede, van de hemel, links de kant van 
het kwade, de hel. Zo zullen bij het laatste oordeel de 
goeden zich rechts en de verdoemden zich links van God 
de Vader bevinden. Rechts van de gekruisigde Jezus 
hing de goede moordenaar, links hing de slechte 
moordenaar, de opgestane Christus zetelt aan de 
rechterhand van de Vader en de ereplaats aan tafel is 
rechts naast de gastheer. Maar ook in andere culturen 
staat rechts voor goed en links voor kwaad. Afrikaanse 
magiërs gebruiken de rechterhand voor sacrale 
handelingen en de linkerhand voor het bereiden van gif. 
In veel culturen wordt de rechterzijde als de mannelijke 
en de linkerzijde als de vrouwelijke beschouwd wat 
samenhangt met een negatieve waardering voor het 
vrouwelijke. In de Middeleeuwen maar ook nu nog in de 
moslimwereld, werd de linkerhand gebruikt voor 
sanitaire oplossingen, daardoor zouden wij nu nog 
elkaar de rechterhand reiken bij een begroeting. 
Overigens blijkt uit handafdrukken in cultusgrotten uit 
de IJstijd dat de mens altijd al overwegend rechtshandig 
is geweest. 
 
Goed en kwaad  
Ook in de bijbel staan de woorden rechts en links als 
begrippen voor goed en kwaad. In Genesis wordt 
beschreven hoe Adam en Eva vlak na de schepping 
alleen het goede in zich hebben. Na de zondeval hebben 
Adam en Eva ook een andere zijde, ze hebben dan de 
neiging tot het kwaad in zich: de erfzonde. En zo ook 
moet een ieder die na Adam en Eva wordt geboren, 
leven met de erfzonde. In de Joodse rechtspraak wijst de 
rechter bij het vonnis spreken met gevouwen handen 
naar links en rechts om aan te geven dat alles twee 
kanten heeft, iedere mens, iedere zaak heeft twee kanten 
en alles kan van twee kanten bekeken worden. 
 
Boze oog  
Alle culturen worstelen met goed en kwaad. Bekend zijn 
priesters en stamhoofden die het kwaad proberen te 
bezweren door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken of 
het kwaad proberen te misleiden door een vervanging 
aan te bieden aan het kwaad, en daarom een beeld, fruit, 
dier of zelfs een slaaf offeren. Het geloof in het kwaad 
als het boze oog is een oud geloof. Al in 5000 jaar oude 
teksten zijn er sporen van gevonden. Dit volksgeloof 
leeft vooral in de landen rondom de Middellandse Zee, 
in culturen van “mensen van het boek”, (Bijbel, Thora 

en de Koran). Het geloof in het boze oog kent dan ook 
Joodse, Christelijke en Moslim invloeden. De meest 
gangbare methode ter bescherming is wat de Grieken 
“φιλαχτο” noemen: alles wat op het lichaam gedragen 
wordt en wat bescherming biedt tegen het kwaad, zoals 
een amulet of een kraal aan een ketting. De bekendste is 
de Turkse blauwe kraal: de Nazar. In Moslimlanden is 
blauw de meest beschermende kleur, oorspronkelijk 
omdat het blauwe oog tussen al die donkerogigen 
verdacht was. In Joodse en Christelijke culturen is de 
beschermende kleur rood en dragen mensen koralen of 
rode stenen als amuletten. 
 
Dogma goed en kwaad  
In de tijd van Darwin en zijn evolutietheorie, komt paus 
Pius IX, voor het eerst in de geschiedenis op eigen 
houtje, met een dogma over goed en kwaad. Tot een 
dogma werd traditioneel altijd op een concilie besloten 
in tijden van crisis en ketterijen. In 1854 echter spreekt 
paus Pius IX het dogma uit van Maria’s Onbevlekte 
Ontvangenis, een fenomeen waarover in het eerste 
millennium van de kerkgeschiedenis nooit gesproken is. 
Dit betreft niet de maagdelijkheid van Maria, zoals 
algemeen wordt gedacht, maar de verwekking van Maria 
in het lichaam van haar moeder Anna zonder de smet 
van de erfzonde. Maria heeft dus net als Adam en Eva 
direct na de schepping alleen het goede in zich. Met dit 
dogma hoopt de paus de traditionele vroomheid kracht 
bij te zetten.  
De Paus bezit de gave der onfeilbaarheid bij zijn eigen 
officieel verkondigde leerstellingen, dankzij bijzondere 
bijstand van de Heilige Geest. Het eerste schisma van 
1054 is de scheuring Oost-West. De oostelijke kerken 
weigerden toen het gezag van de Paus in Rome boven 
dat van het Concilie te accepteren en aanvaardden ook 
niet de onfeilbaarheid van de paus van Rome. Noch de 
erfzonde noch de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
krijgen in de leer van de Orthodoxe Kerken nadruk. In 
de zestiende eeuw is Luther de aanleiding tot het tweede 
schisma in de katholieke Kerk, de scheuring Noord-
Zuid. 
 
Kermisattractie  
Maar ook de gewone mens blijft met het kwaad 
worstelen. In het veranderend wereldbeeld van de 
negentiende eeuw wordt in Nederland de doodstraf 
afgeschaft. Kort daarna in 1874 vermoordt een man op 
gruwelijke wijze twee vrouwen. De mensen reageren 
furieus omdat hij de doodstraf ontloopt. Deze man heette 
Jacob Jut, - uit onmacht en frustratie ontstaat zo een 
kermisattractie: slaan op de kop van Jut.. 
 
Crucifix 
In Brabant staan langs wegen en straten veel 
wegenbeelden. Ook in woonhuizen en openbare 
gebouwen hangen nog veel kruisbeelden. Antoon 
Coolen schrijft in zijn boek Het donkere licht hoe een 
man, in een diep dal van verdriet aan het bed van zijn 
dochter gezeten, troost put door te kijken naar een 
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kruisbeeld: “boven haar hangt de kruislieveheer, de 
voeten naar de aarde, het hoofd naar de hemel. Twee 
armen gestrekt naar de uiteinden van de wereld, gestrekt 
tot wegen naar het miden van de barmhartigheid.” Het 
crucifix in het Museum Jan Heestershuis is ongeveer 90 
cm groot. Het 19e eeuwse koperen corpus is met dikke 

schroeven en moeren vastgezet in het hout. Het is zo 
zwaar dat het bijna niet te tillen is. Het hoofd hangt naar 
voren, het lijden duurt nog voort en is zeer duidelijk 
zichtbaar. Christus is nog in deze wereld, het hoofd 
hangt nog niet naar rechts… 

Anne-Marie Cornelissen 

 
 

W E T E N S W A A R D I G H E D E N 

 Op 6 maart hebben de Vrienden het museum een 
schitterende Heesters, een olieverf van een 
sneeuwlandschap bij de Dommelbrug te Gemonde, 
aangeboden. Dit gebeurde tijdens de opening van de 
nieuwe tentoonstelling, zie agenda.  

 Onze wijnactie Het heestershuis drinkt mee was een 
succes. Dit niet alleen omdat het bestuur tijdens de 
vergaderingen zijn best heeft gedaan. 

 De vraag of prins Bernhard in de Mercedes van Jan 
Heesters heeft gezeten is ondanks het lijvige en zeer 
gedetailleerde stuk van Jan Geerts niet opgelost. 
Maar nu de archieven van het koninklijkhuis ten 
dele beschikbaar zijn gekomen wordt deze 
brandende kwestie wellicht nog opgelost. 

 “Jan was minder spraakzaam”, zie boven in de 
rubriek vrienden van Heesters aan het woord. Over 
het Heestershuis wordt heeeel veeel gesproken of 
liever gezegd geschreven:  
1. een beleidsplan, ± 75 pagina’s; 

2. een bedrijfsplan, 29 pagina’s 
 3. een samenvatting van het bedrijfsplan, 6 pagina’s 
 4. een marketing plan, xx pagina’s, is nog in 

bewerking. 
 De gemeente Schijndel heeft onze opmerking over 

de bewegwijzering van het Heesterhuis ter harte 
genomen, de meeste bordjes zijn vervangen. Wij 
wachten nog op een bedankje!  

 In Museum de Wieger te Deurne is tot en met 5 juni 
een tentoonstelling met als titel ‘retrospectief’ met 
werken van Kees Bol te bezichtigen, Kees Bol was 
‘leerling’ van Jan heesters. Zeer de moeite waard!  

 Wij zijn nog steeds opzoek naar nieuwe Vrienden 
en voor ons geldt: 
θησαυροσ µεγασ εστ αγαθοσ φιλοσ : εεν γοεδε 
ϖριενδ ισ εεν κοστβααρ βεζιτ! ofwel een goede 
vriend is een kostbaar bezit. 

 
 

 
 

± 1935, Jan Heesters en Aad van Dorsten bij Mercedes 200 in Luxemburg.  
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